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,,A je tu opět Svatojánská a
narozeniny Otce Langa...‘‘

Ano, takto jsme kdysi vítali příchod května a letos zas vzpomeneme
jak výročí konce Druhé světové války v Brookoodu, tak i nedožitých
narozenin po dlouhá léta faktické duchovní i světské hlavy čs. exilu
v Británii, P. ThDr Jana Langa SJ. Známý tisícům exulantů a posléze
krajanů a také britským poslancům, lordům a dalším představitelům
jako laskavý a obětavý Otec Lang a zároveň nesmiřitelný bojovník
proti totalitě a obhájce demokracie, nám už deset let chybí. Jeho
neúnavné aktivity v European Liaison Group porobených národů, v
ekumenickém Naardenském hnutí i v britském Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných byly rozsáhlé a zasluhují podrobnější
zkoumání i ocenění. Stejně neúnavně pracoval jako duchovní pastýř
komunity kolem londýnského Velehradu i poradce jiných komunit v
Británii i ve světě. Na Velehrad k němu po půl století přicházeli
nejen katolíci, evangelíci či židé, ale i bezvěrci a všem se dostalo rady, povzbuzení či vzpruhy. Navštěvoval nemocné,
pomáhal chudým příchozím a organizoval poutě, výlety, slavnosti i demonstrace a letní dětské tábory v St.Mary’s
v Kentu a později ve Swanage v Dorsetu. Ocenění jeho pastorace začalo příjezdem kardinála Berana a vyvrcholilo
přijetím u papeže Jana Pavla II. a jeho boj za svobodu vlasti doznal největšího úspěchu o desátém výročí sovětské
okupace ze srpna 1968, kdy demonstrující exulanti a nejen Češi a Slováci, ale také aktivisté z jiných porobených
národů a britští přátelé ze všech oblastí života, včetně ministrů vlády a poslanců a lordů z parlamentu, dokázali po
pochodu Londýnem zaplnit známé Trafalgar Square a pak když o 12 let později přijel první prezident opět svobodného
Československa Václav Havel a poděkoval mu za pomoc během věznění a pronásledování a udělil mu řád TGM.
Rodák z moravského Rajhradu (20. června 1919), Jan Lang byl nejmladším ze čtyř sourozenců. ,,Kluk, holka,
kluk, holka...‘‘, jak žertovně říkával. Tatínek byl ve Vídni vyučeným ševcem a zaměstnával až pět tovaryšů, ale
později, s příchodem obuvnických fabrik, šel pracovat na poštu. Rodinu vedla k píli a zbožnosti maminka a vstřebával
je i mladý Jan a tak po studiích na místním benediktýnském gymnáziu kláštěra založeného knížetem Břetislavem
v roce 1049, jej začali přitahovat méně kontemplativní a více na pastoraci a vědu orientovaní jezuité a tak dokončil
studia na jejich bubenečském gymnáziu v Praze, kde jej zajímaly filozofie, práva či filologie, ale byl přitahován ke
kněžství. To se mu stalo málem osudným, když nacisté nahnali mladé teology do koncentračního tábora v Terezíně,
kde těžce onemocněl a chystal se zemřít. Přežil však a po osvobození se vydal na nákladním autě ke svým do Prahy.
Pak absolvoval studia a stáž v Londýně, kde po únorovém komunistickém puči roku 1948 už zůstal. Co pak
následovalo, to už víme: pastorace pro krajany, založení Velehradu, vyprošení kaple u jezuitů na Farm Street pro náš
exil a všechna už popsaná neúnavná a obětavá práce. Není tak vůbec divu, že na Otce Langa vzpomínáme i nyní! /jn/

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany na

tradiční Svatojánskou oslavu

v sálech budovy i na zahradě (včetně občerstvení a programu pro děti)
v sobotu 13. května od 15.00 do 17.30
Uvede filmová vzpomínka na Otce Langa k jeho nedožitým 98. narozeninám, ,,Otec Lang vypráví‘‘
(od 15.30 film, od 16ti hodin hudba, od 16.30 do 17.30 tradiční grilování klobás)
Vstupné 5 liber. Přihlašte se, prosím, předem na ludmilastane@gmail.com nebo textem na 07468 570 551
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Dvě setkání v dubnu
Rád bych se ve stručnosti zmínil o dvou akcích, kterých
jsem měl potěšení se v dubnu zúčastnit.
V sobotu osmého dubna se v Czernínově hale na
Velehradě konala výroční schůze Dvořákovy společnosti.
Potěšeni se týkalo zejména klavírního recitalu, který po
schůzi následoval. Mladý (a výtečný) francouzský pianista,
stipendista z Cambridge, přednesl úchvatnou, nepříliš
známou a obsáhlou skladbu "PAN" od Vítězslava Nováka.
Ve stejných prostorách se sešlo předposlední dubnovou
sobotu více než čtyřicet členů a hostů S.V.U. (Společnosti
pro vědu a umění), aby shlédli film o putování Ondřeje
Kepky a týmu české televize po stopách Karla Čapka a
jeho ANGLICKÝCH LISTŮ. Po promítnuti (a přestávce a
občerstvení ve "foyeru" i ve sluncem prozářené zahradě)
následovala beseda s Ondřejem Kepkou o natáčení filmu a
o projektu muzea a památníku v někdejší Čapkově vile v
Praze 10.
Nejen já jsem byl S.V.U. a paní Vavrečkové (která
návštěvu Ondřeje Kepky zorganizovala) vděčen za
zajímavé odpoledne.
/Antonín Stáně/

Pomluvy?
Přestávka sobotního pořadu SVU o anglické anabázi Karla
Čapka byla dlouhá a bylo to dobře. Mnoho přítomných ji
využilo nejen k obligátnímu občerstvení, ale i k procházce
rozkvétajíci zahradou v paprscích nesmělého jarního
slunéčka. Já jsem na patiu podpíral roh domu, pil čaj a
povídal s tím, kdo zrovna šel kolem.
Jeden z přátel mi řekl, že se právě dozvěděl, že
dokumentární pozůstalost po Otci Langovi byla
kdesi v Londýně nalezena v odpadu. Trochu jsem se divil,
neboť vím, že před velkým stěhováním, moje manželka a
kolegyně ze správní rady Velehradu mnohokrát navštívily
Vzpomínáme na Otce
starou budovu na Notting Hill a dokumenty třídily.
Langa: S Otcem prof.
Vybrané dokumenty pak tehdejší ministr zahraničí pan
Halíkem v čs. kapli na
Schwarzenberg odvezl do Prahy a předal Národnímu
Farm Street; na večeru u
archivu. Na můj údiv kolega přivedl dámu, která ho
příležitosti výročí srpna
informovala. Ta nám řekla, že vlastně jen viděla kdesi v
1968 v parlamentu s
popelnici roztrženou fotku Otce Langa. Byl jsem rád, že
vnukem Winstona
se všechno vysvětlilo.
Churchilla, baronkou Cox
Při té příležitosti bych rád sdělil, že i fotografickou
a lordem Brainem (mluví)
pozůstalost Velehradu (desetitisíce fotek) tento a
a nakonec s Otcem
minulý rok třídilo několik dobrovolníků z řad krajanů.
Jiřím Reinsbergem na
Vybraná část obrazového "archivu" zůstává v Barnes, část
oslavě výročí kněžství
(převážnou) opět přebírá Dr. Křesťan z Národního archivu.
(Velehrad, Londýn)
Nedávno správní rada obdržela dopis od P. Dr. Eliáše, se zákazem dalších katolických mší na Velehradě sloužených
knězi Opus Dei. Vzhledem k tomu, že žádný kněz Opus Dei nikdy na Velehradě nebyl, natož aby sloužil mši, moc jsme
tomu nerozuměli. Skutečnost je, že na Velehradě se běžné katolické mše nekonají. Výjimkou jsou mše soukromé,
vyžádané specifickou skupinou. Vím, že se konaly v nové budově londýnského Velehradu takové mše jen dvakrát první z nich celebroval kardinál Duka při své loňské několikadenní návštěvě Velehradu.
Ve světle předchozí informace je těžko uvěřit, že nedávno, na jiné londýnské sešlosti krajanů studentů, byl Velehrad
označen za "katolické hnízdo".
Inu, nezbývá než zopakovat, že londýnský Velehrad má široké kulturní poslání a jsou zde vítáni všichni přátelé
dobré vůle. Samozřejmě, že bez rozdílu vyznání či jeho absence. Tak tomu bylo vždy v uplynulých mnoha desetiletích a
bude to tak i nadále.
Antonín Stáně, předseda správní rady charity Velehrad London

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na tradične

---- Literárné poobedie ---v sobotu 27. mája o 14tej hodine v zahrade londýnského Velehradu, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP
v

v

Literáti z našich kruhov budú čítať zo svojich nových diel. Ak máte doma hotovú poviedku, básničku či román, alebo na niečom pracujete, doneste
nám ukážku a prečítajte ju. Náš najnovší grant je na knihu s pracovným názvom Krásna literatúra českého a slovenského Londýna a hľadáme do nej
potenciálne kvalitné príspevky. Ak sa počasie vydarí, v záhrade, ak nie, v sáli.
Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london. Priveďte priatielov a známých.
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Protest českého ministra zahraničí proti
výroku soudce ohledně vraždy krajana

Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek protestoval
diplomatickou nótou a osobně v Bruselu u rezortního
kolegy Borise Johnsona proti jasně nespravedlivému
výroku britského soudce, který osvobodil útočníka,
29letého Raymonda Sculleyho z Londýna, po ubití
jedenatřicetiletého Čecha řetězem zámku od jízdního
kola. Ministr požaduje kopii obžaloby a rozsudku a
dalších dokumentů a informace o možnostech zvrácení
rozsudku podle britských zákonů, což už sdělil britské
velvyslankyni Thompsonové. Zabitý měl sice skupinu s
jízdními koly provokovat, ,,zda jsou gang‘‘, ale pak
ustupoval a chtěl vše uklidnit. Scully na něj však podle
záběrů bezpečnostní kamery zaútočil a řetězem se
zámkem mu zasadil několik úderů do hlavy a ten pak
zemřel. Jedna z možností je odvolat se proti rozsudku k
Evropskému soudu...

Kolik z nás příjde 6.května vzdát poctu padlým čs. letcům a vojákům
do naší části spojeneckého válečného hřbitova v Brookwoodu?

Dva květnové křty českých a slovenských knih
Dva bezpochyby zajínavé křty českých a slovenských knih se budou konat tento měsíc ve známém knihkupectví
Waterstones na Piccadilly. První bude pořádat 17. května večer velvyslanectví Slovenska, spolu s The European
Literature Network, Slavica Publishing a nakladatelství Jantar Michaela Tate a bude jej uvádět pod titulem Slovak Night
moderátorka Radio 4 Rosie Goldsmith. Půjde o křest románu V mene otca (In the name of the Father), už jedenáctého
díla slovenského autora Bally, vydaného Jantarem v překladu Julie a Petra Sherwooda a hned třikrát oceněného na
Slovensku. Dále půjde o knižní soubor povídek současných slovenských autorů Into the Spotlight. Balla a další dva
autoři budou přítomni (více informací u nakladatele (www.jantarpublishing.com). Druhý večer, 31. května v 19 hodin,
bude patřit knize Spaceman of Bohemia autora Jaroslava Kalfara.

Vzpomínky na naše zemřelé v květnu
Tento měsíc budeme opět vzpomínat na naše zemřelé. Budou mezi nimi kardinál Josef Beran (17.5.1969), vědec dr.
Vilém Bernard (25.5.1992), letec gen. Ivo Tonder (4.5.1995), mnohaleté velehradské pomocnice a organizátorky
Emilka Fartáková a Hermínka Procházková a oblíbený organizátor akcí a dlouholetý příznivec čs. klubu Jano
Hruška (9.5.2014). A ještě dvě zajímavosti: nedávno zemřelý Sir Nicholas Winton stále figuruje na poštovních
známkách v ČR i zde v Británii a 21. května vzpomeneme po dvacáté svatořečení bl. Zdislavy z Lemberka v roce 1997.

ZPRÁVY Z DOMOVA
Slovenský parlament zrušil Mečiarovy amnestie
Slovenský Ústavný súd bude v lehote 60-dňov posudzovať zrušenie tzv. Mečiarových amnestií (v kauze zneužitia
štátnej moci proti občanom - zavlečenia syna prezidenta Kováča do cudziny pred 19 rokmi). Súd má jednat po
rozhodnútiu parlamentu 129 hlasami poslancov za ich zrušenie. Proti bol jeden poslanec, jeden sa zdržal a 13
poslancov nehlasovalo. Poslanci tiež hlasovali za zrušenie milosti, ktorú udelil exprezident Michal Kováč v kauze
Technopol. Plénum súdu môže tieto dva prípady posudzovať oddelene, no stále platí rovnaká lehota, ktora vraj može
vypršať bez rozhodnutia a zrušenie amnestií by bolo automaticky platne.

Česká koruna jen mírně posílila po ukončení intervencí
Česká národní banka ukončila intervence posilující kurz koruny a zvyšující devizové rezervy na zhruba 70 procent
HDP. Kurz vůči euru však stoupl jen mírně nad hladinu 26 korun a experti neočekávají nějaké velké výkyvy kvůli
stabilitě ekonomiky. Intervence pomohly podle premiéra Sobotky růstu ekonomiky a snížení nezaměstnanosti, ale bylo
by chybou na ně dál spoléhat. Podle oficiální statistiky EU má nyní Česká republika nejnižší nezaměstnanost z celé
unie a to ve výši 3,4 procenta. Druhé je Německo se 3,9, třetí Maďarsko se 4,3 procenty a čtvrté je Polsko s 5,3
procenty. Slovensko s 8,6 procenty je sedmnácté. Experti připomínají, že ČR a Polsko dosahují nízké nezaměstnanosti
i přes množství uprchlíků a migrantů z Ukrajiny, kterých je v ČR 150.000 a v Polsku 600,000, nepočítaje nelegální
migraci, která v Polsku dosahuje mezi 30,000 a 250,000 osob. Jde nejen o uprchlíky z Ruskem okupovaných
východních provincií Ukrajiny, ale i o ekonomické migranty z jiných částí země...
O Na Slovensku patrí medzi najvyhľadávanejšie zamestnania, kde si ľudia za prvé tri mesiace tohto roka najčastejšie
vyhľadávali informácie o plate, patrí podľa stránok Platy.sk pozícia administratívny pracovník, konštruktér, skladník,
projektový manažér, asistent, predavač, účtovník a obchodný zástupca.

***************************************************
Svaz Letců Svobodného Československa
spolu s vojenskými přidělenci České republiky a Slovenské republiky
Zve srdečně všechny krajany na pietní setkání u příležitosti 72. výročí konce války

v sobotu 6. května 2017 ve 14 hodin

v československé části Brookwoodského hřbitova, nedaleko Wokingu v hrabství Surrey
(blízko železniční stanice Brookwood, South West Trains vlaky z Clapham Junction Stn. 12.23 a 13.23, doba jízdy 35 minut)
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Z DOMOVA VE ZKRATCE
O Zastúpenie Európskej komisie (ZEK) na Slovensku informovalo v súvislosti s 13. výročím vstupu SR do EÚ (1. 5.

2004) o tom, že do konca roku 2015 získala Bratislava z európského rozpočtu viac ako 18,6 miliardy eur. "Ak sa
odpočíta to, čím do rozpočtu prispelo, tak čistá finančná pozícia Slovenska voči EÚ bola viac ako 12,1 miliardy eur.
Počas aktuálneho programového obdobia 2014-2020 môžeme využiť ďalších 15,3 miliardy eur," uviedla pre slovenskú
tlač vedúca tlačového/politického oddelenia Jana Cappello. O Jižní část Jihočeského kraje zažila nas konci dubna
sněhovou kalamitu v šumanvském podhůří a v oblastech Prachatic a Českého Krumlova byl vyhlášen kalamitní stav a
zastaven provoz na silnicích. Došlo i k pádům stromů a výpadkům elektřiny ve 20.000 domácnostech.

DUCHOVNÍ SLOVO

Náboženství a migrace
Z přednášky kardinála Dominika Duky na stejnojmenné konferenci v Bratislavě
Náboženství a migrace je téma, které vnitřně souvisí nejen s dějinami lidstva, ale je součástí jeho pradějin.
Otevřeme-li Bibli, na prvních stránkách čteme o vyhnání srv. Gn 3,24 – JBČ „Vyhostil člověka.“ … Nechci
zasahovat do referátů našich biblistů, doc. J. Brože, či ThDr. Jančoviče. Tak jako je otázka náboženská, tak před
námi stojí otázka migrace, která je součástí lidského života. Ať již meditujeme Genezi, či celou Bibli, nebo
s antropology řešíme problém lidstva. Otázka nezní, zda zahrada Eden, či kolébka lidstva v Etiopii, respektive ve
východní Africe.
Analogicky stojíme před problémem, který není uchopitelný a řešitelný in genere. Pohyb lidí v dějinách je
skutečností, která vyrůstá ze zákonitosti života, katastrof, válek, tyranie, či dokonce z problémů kriminality. Migrační
krize, či problém, který je faktem, chcete-li výzvou, ale i ohrožením je jedině řešitelný, když začneme tento obecný jev
analyzovat. Bene distinguit, bene docet, říká staré přísloví. Znamená to rozlišit jednotlivé kategorie tohoto jevu. Kdo je
uprchlík a proč musí utíkat? Jaká jsou jeho práva a povinnosti?
Mluvíme o vyhnancích, ale i zde musíme rozlišovat mezi těmi, kteří jsou vyháněni z nespravedlivého důvodu
(náboženství, etnický původ, politické důvody apod.) a zda si zachraňuje život a lidskou důstojnost. Mluvíme také o
vyhnancích, kteří jsou takto trestáni za své činy. A to spravedlivě, nebo nad míru drakonicky – unikají tak
spravedlnosti. Kdo je migrant, či běženec: Odchází ze svého rozhodnutí, především z důvodu nesnesitelné situace,
katastrofy, nefunkčnosti státní infrastruktury z důvodů ekonomických, bezpečnostních, kulturních.
Odchází, protože hledá lepší podmínky nebo výhody, o které se však v příchozí zemi nezasloužil. K tomu rozhodnutí
byl získán agenturami, které si z této nabídky učinily byznys, nebo se stal obětí lákavých nabídek, kterými některé
instituce, či dokonce vlády řeší bez dlouhodobé perspektivy své neřešené, nebo špatně řešené problémy. Tyto
naznačené formy pohybu obyvatelstva jsou výzvou, ale mohou se v naznačených formách či důvodech stát i hrozbou,
nebo dokonce katastrofou. Výzva, kterou před nás staví, je následující: Dosvědčit pravdivost naší víry a věrnost
zlatému pravidlu Ježíše Krista Mt 7,12. Je to především úkol pro naši Diakonii, resp. Charitu. Ptám se, zda tak
činíme? Plnou vahou svého úřadu tvrdím, že ano!
Církev po II. vatikánském koncilu, jako i při formování EU staví svou činnost na kooperačním modelu a zde
přichází otázka naší spolupráce v důsledku celé sofistiky daného jevu: Zodpovědnost za jednání a jeho dopady
v prostoru světa, kde se vytváří situace ke zrodu uprchlictví, to jsou diktatury, války, persekuce, vykořisťování, či
morální rozklad. To znamená, nestačí vést pouze diskuse, protestovat, ale také hledat cestu, jak pomoci na místě.
Jaká je zde naše činnost? Charitní a zdravotní pomoc na místě je bezpodmínečně nutná, jako i přítomnost při
konkrétních jednáních. Je to úkol, který se přenáší na nunciatury, či v naší účasti při politických vojenských a
hospodářských projektech.
To je také i důvod přítomnosti našich vojenských kaplanů na místě. Jestliže známe plány džihádistů, a nejedná se
pouze o IS, ale o celou škálu organizací a hnutí hlásících se k radikálnímu Islámu, je třeba usilovat o naplňování
lidských práv a mezinárodních demokratických dohod s islámskými státy. Zde je povinnost Církve říci své NE vládám,
institucím, jako i EU a ukázat, jakým způsobem selhaly. Jediným způsobem, jak dosáhnou důstojného života
v zemích, v kterých není možné žít život odpovídající lidské důstojnosti, kde není zabezpečena svoboda, je řešení
pomocí regulace zmíněné migrace, kde nejenom přihlížíme k dobru postižených, ale také nutně chráníme obyvatelstvo
hostitelských zemí.
Neregulovaná migrace v celé historii lidstva vždy přinášela násilí, války, ekonomický a kulturně-společenský
propad. Toto nám potvrdí každý historik, či archeolog. Nový Svět (americký kontinent) vznikl z regulované, to je
kontrolované migrace. Pokud došlo k násilným střetům, to je zmíněný střet civilizací a kultur, musíme si uvědomit
jejich příčinu. Je tedy nutné s tímto nebezpečím se vyrovnat. Při nepřipravené a neperspektivní migraci může dojít
k desintegraci celé společnosti. Zkušenost a současný stav imigrace v zemích západní Evropy jsou jistým varováním.
Můžeme konstatovat, že v současné době vidíme kroky, které vedou k nápravě závažných chyb a které jsou také
výzvou k reformě EU a politiky některých zemí, ale i dalších institucí. Dovolím si předložit k textu prohlášení ČBK
z Hejnic s prosbou o reflektování toho, co bylo řečeno i napsáno. Tato konference by se také měla stát naším slovem
k danému fenoménu.
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
(z TK KBS)

***************************************************
British, Czech & Slovak Association pozýva krajanov na prednášku autora ,,Rough guide to Czechoslovakia‘‘ (aj ČR a SR)

Roba Humphreyse: Roughing it in Prague
4. mája v 19.30 v sáli Veľvyslanectva Slovenska, 25 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY
Rob bude hovoriť o tom, čo zaujímavého zažil pri prípravach svoích sprievodcov v ČR aj SR a v inných štátoch Európy
Vstupné £10 pre nečlenov BCSA (po AGM BCSA) Registrácia e-mailom na to bcsa@bcsa.co.uk or by phone 020 8795 4875 aj na

https://www.eventbrite.co.uk/e/roughing-it-in-prague-a-talk-by-rob-humphreys-tickets-33716857027?aff=es2

***************************************************
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JEŠTĚ Z DOMOVA
O Podle výsledků nedávného průzkumu agentury Median pro Český
rozhlas by Miloše Zemana v příští volbě prezidenta volbě volilo 37
procent voličů. Do druhého kola by se se Zemanem dostal textař
Michal Horáček s 20 procenty, zatímco ex-předseda Akademie věd
prof.Jiří Drahoš by dostal jen 17 procent hlasů a nepostoupil by.
Výzkum také zjistil, že volit prezidenta by přišly více než dvě třetiny
občanů. O Krížová cesta v Partizánskom, ktorá vznikla v r. 2013,
bola zničená. Skupina vandalov aľbo satanistov strhla kríže aj obrazy
a podpálila ich. Primátor Jozef Božik povedal, že radnica sa teraz
bude snažiť čo najskôr cestu, ktorú vybudovali Klub kresťanských
seniorov, mesto a členovia farnosti aj deti a učitelia zo základných
škôl v okrese, obnoviť. O Automobilka Škoda Auto zahájila v
závodě v Kvasinách na Rychnovsku sériovou výrobu velkého
sportovního a užitkového vozu Kodiaq. Závod Kvasiny výrazně
rozšiřuje výrobu a nabírá zaměstnance a vyrábí i modely Superb, Yeti
a pro španělský Seat model Ateca. O Diaľnica D1 medzi
Bratislavou a Košicami sa do konca tohto volebného obdobia
nedobuduje. Po stretnutí s prezidentom Kiskom to uviedol minister
dopravy Arpád Érsek (Most-Híd). Dátum dokončenia však zatiaľ
nepovedal. Najprv sa vraj chce detailne pozrieť na problematický úsek
diaľnice Turany – Hubová.

DOPISY ČTENÁŘŮ - Dopis z Prahy

Neděle: 7.5., 14.5., 21.5., 28.5
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK

Český důchodce v Maďarsku

Když se blíží jaro, začnou se v mých snech objevovat smaragdové pažity poseté skupinami jasně žlutých narcisů,
kvetoucí jabloně a ptačky (plané třešně) a hvozdy kvetoucích azalek a rašících rododendronů s modrými oblaky zvonečků
na zemi. Tedy země zaslíbená: jarní Anglie. Je na světě něco krásnějšího?
Anglie ale letos musela počkat, okolnosti (s kterými vás nebudu zatěžovat) mě zavelely vydat se na Východ, konkrétně
do blízkého Maďarska.
Dodnes mám, co se Maďarska týče, smíšené pocity. Na jedné straně trochu nadřazenosti (kterou my Češi často trpíme
ve vztahu k ostatním bývalým lido-demo) i řevnivosti - zděděné ještě z dob Rakouska-Uherska. Na druhé straně velmi
špatný pocit, který jde zpět do šestapadesátého, kdy se Maďaři s nemalou statečností postavili sovětské nadvládě a
sovětským tankům, zatímco drtivá většina našich krajanů pilně budovala socialismus, nebo se alespoň tak tvářila.
Jedna z prvních věcí, které jsem si všiml, na cestě autem z letiště Ference Liszta, donedávna známého pod jménem
Ferihegyp, byly tabule podél silnice. DOST BRUSELU! křičely na řidiče a pasažéry. Můj laskavý hostitel (Angličan) mi
vysvětlil, že billboardy kolem silnic umístila vládnoucí strana premiéra Orbána, ve snaze čelit svému soupeři - straně
Jobbik (jobbra znamená v maďarštině napravo), která Orbánovu populární hegemonii v maďarské politice ohrožuje
z pozice extrémní (podle mínění mého liberálního hostitele fašizující) pravice.
Mě se zdá, že Orbán je umělec v udržování citlivé rovnováhy mezi přiživováním nacionalistického odporu vůči
Evropské Unii a mezi loajalitou k téže, s rovnovážným bodem vypočítáným tak, aby do země nepřestávaly proudit unijní
dotace, a aby výdělečné podniky z Německa nevynechávaly Maďarsko při svém přesunováni na východ. A občasné
setkání s Putinem Orbánovi slouží k dolaďování politických tlaků a tahů. Tak alespoň se to jeví tomuto pozorovateli. Jiní
vidí Orbána jako Putinova obdivovatele a někoho, kdo se snaží využít demokracii v Maďarsku k likvidaci demokracie v
Maďarsku. Orbán a jeho politika mě dvakrát sympatičtí nejsou. Chtěl jsem mu – a jeho voličům vyprášit náležitě kožich v
následujících řádkách, ale vzpomněl jsem si, že u nás zase má dlouhodobě nejvyšší volební preference hnutí ANO, a tak
jsem radši zmlkl.
Orbánova taktika zatím vychází, alespoň co se evropských peněz týče. Soudím tak podle dobře udržovaných silnic.
Pochvaloval jsem si je při cestování po Maďarsku, zejména po loňské zkušenosti s výmoly na sekundární silniční síti v
Anglii, o českých silnicích ani nemluvě. Spousta drahých aut západních značek (jsou ještě jiné než západní značky?),
supermarketů naplněných zbožím i zákazníky, množství prosperujících restaurací s vynikající byť drahou nabídkou a
další očividné známky blahobytu. Změní se to, až v Unii ztratíme část subvencí, kterou dnes hradí britští daňoví
poplatníci? Taková otázka má ovšem smysl jen pokud si ve Francii nezvolí za prezidentku paní Le Penovou. To všichni
experti považují za nemožné, takže k tomu možná dojde. Pak by, pochopitelně v Evropské Unii nastal poprask, proti
kterému by se brexit mohl jevit jako procházka růžovým sadem.
O podobnou hru jako Orbán se pokoušejí i ostatní představitelé Višegrádské formace (sdružující vedle Maďarska
Českou republiku, Slovensko a Polsko), avšak ti za Maďarskem jaksi pokulhávájí. Snad se (chytrostí) nevyrovnají
maďarskému vůdci a subvence maximalizovat nedovedou. Nebo dovedou, ale čeští (slovenští atd.) "podnikatelé" dokáží
odklonit větší podíl dotací do svých vlastních kapes. Napadl mě případ Čapího hnízda. Jak to vlastně je? To se
prostoduchý důchodce (já) asi nikdy nedoví.
Mám pro všechny dobrou zprávu: šťastně jsem se vrátil domů z maďarských dálnic, a už zase z Vinohrad všechny
srdečně zdravím.
Honza Krátký

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na středeční

setkání ,,Get to know you‘‘ 10.5. od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6
Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v květnu

o 8. května v 19.30 vystoupí ve Fulham Palace, Bishop’s Avenue, London SW6 6EA (nad Temží, blízko metra Putney
Bridge) Ruisi Quartet s houslovou sólistkou Jenny Lewisohn. Na programu Dvořákův smyčcový kvartet v E-dur a
jedno z Mozartových děl. Info: 020 7736 3233 a www.fulhampalace.org/events
o
11. května v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, Wigmore Street, London W1U 2BP, Elias String Quartet s programem:
Dvořákův smyčcový kvartet č. 19 v E-dur (Slovanský) a díla Newlanda a Schumana. Info: 020 7935 2141 a
www.wigmore-hall.org.uk
o
14. května v 18.30 vystoupí v Conway Hall, Camden, Gildas Quartet s Janáčkovým kvartetem č. 1 – Kreutzerova
sonáta a díly Haydna a Bridgeho. Info: 020 7405 1818 a www.conwayhall.org.uk
o
20. května v 19.30 zahraje v Ashtead Peace Memorial Hall, Woodfield lane, Ashtead KT21 2BE, Surrey
Philharmonic Orchestra (dirigent Fitz-Gerald) Dvořákovu Novosvětskou a díla Jacoba a Webera. Info: 01372 275907
o
21. května zahraje v 19.30 ve Wigmore Hall (viz výše) Jerusalem Quartet. Na programu: Dvořákovy Terzetto
v C-Dur po 2 housle a violu a Smyčcový kvartet č. 13 v G-moll a také skladba od Prokofjeva. Info: viz výše
o
29. kvěna ve 13 hodin zahraje opět ve Wigmore Hall (viz výše) Zemlinsky Quartet. Na programu: Janáček ,,Mládí‘‘
pro dechový sextet (podle Kryštofa Maratky) a díla Zemlinského. Info: viz výše
o
Až do 11. června bude v Pump House Gallery, Battersea Park, SW11 4NJ, pokračovat výstava slovenských
umělkyň z Košic, sester Pavly a Lucie Scerankových, žijících v Praze. Výstava je otevřena od středy do neděle od 11
do 17 hod. Info: spoluorganizátor České centrum, Pump Gallery, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýně a také
www.luciascerankova.com a www.scerankova.wz.cz
o
Až do 26. června bude v galerii Gasworks, 155 Vauxhall Street, London SE11 5RH rezidenčním umělcem český
výtvarník Aleš Čermák z Prahy, který bude během pobytu pracovat na svém projektu ,,Předobraz přicházejícího
selhání‘‘ na téma migrace. Akci organizují pražský Institut umění a České centrum.

***************************************************
Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české

a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu
a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození po 14 let),
setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce
češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka,
Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.) Informace: www.okenko.co.uk Kontakt: Jana Nahodilová: 07960 018346,
email: c.okenko@hotmail.co.uk
Sobotní škola provozuje svou činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG

***************************************************
Sväté omše Slovak Catholic Mission londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica metra London Bridge: Nedeľa
13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou. Svätá spoveď pred i po každej svätej omši aj po dohovore s duchovným otcom

***************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?

Kontaktujte Czech Centre: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA
Telefon: +44-207-307-5180 e-mail: info@czechcentre.org.uk

Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd , informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH KOMUNITÁCH?

Zkuste si na internetu najít http://krajane.radio.cz/

Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů
v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?

STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO

The Dvořák Society for Czech and Slovak Music

Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma

Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 67
Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org
(k dostání nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce. Dvě CD za 14.50 liber i s poštovným)

***************************************************
VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE? www.velehrad.org.uk
Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu: zasílejte šeky na adresu: Velehrad, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP

***************************************************
CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON
Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?
Stačí jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, v 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění.
Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno
každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193
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